
Przedmiotowe zasady oceniania z wymaganiami edukacyjnymi 

z geografii w klasie VIII 

 

I. Przedmiotowe zasady oceniania. 

1. Ocenie podlegają: 

- prace klasowe (sprawdziany) podsumowujące poszczególne działy, 

Wyniki punktowe ze sprawdzianów przeliczane są na oceny szkolne następująco: 

od 0% do 30% prawidłowych odpowiedzi – stopień niedostateczny, wyrażony cyfrą 1, 

od 31% do 50%  prawidłowych odpowiedzi – stopień dopuszczający, wyrażony cyfrą 2, 

od 51% do 75% prawidłowych odpowiedzi – stopień dostateczny, wyrażony cyfrą 3, 

od 76% do 90% prawidłowych odpowiedzi – stopień dobry, wyrażony cyfrą 4, 

od 91% do 99% prawidłowych odpowiedzi – stopień bardzo dobry, wyrażony cyfrą 5, 

 100% prawidłowych odpowiedzi – stopień celujący, wyrażony cyfrą 6, 

- kartkówki obejmujące materiał do trzech ostatnich jednostek tematycznych, 

- odpowiedzi ustne z aktualnie realizowanego materiału obejmującego trzy 

ostatnie jednostki tematyczne, a w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego 

działu, 

- prace domowe (ćwiczenia  w zeszycie ćwiczeń i przedmiotowym, samodzielne 

prace pisemne na zadany temat), 

- zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji, 

- wypowiedzi ustne w trakcie zajęć, 

- wkład pracy na lekcji (aktywność),    

- prace dodatkowe (opracowanie referatu , projektu), 

- efektywny udział u w konkursach przedmiotowych, 

2. W semestrze można zgłosić jedno nieprzygotowanie. 

3. Za nieprzygotowanie do zajęć uważa się: 

- brak pracy domowej obowiązującej na dany dzień, 

- brak zeszytu  lub  zeszytu ćwiczeń, jeżeli było w nim zadane zadanie domowe, 

- brak pomocy, przyborów i narzędzi obowiązujących na danych zajęciach 

edukacyjnych, 

- nieprzygotowanie do odpowiedzi z zakresu trzech ostatnich lekcji, 



4. Nieprzygotowanie powinno być zgłoszone na początku lekcji podczas sprawdzania 

obecności. 

5. Nieprzygotowania odnotowywane są w dzienniku. 

6. Jeśli uczeń nie zgłosił nieprzygotowania na początku lekcji, może zostać wezwany do 

odpowiedzi i musi pisać niezapowiedziane kartkówki. 

7. Uczeń zgłaszający nieprzygotowanie nie musi: 

- znać materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji, 

- pisać niezapowiedzianej kartkówki z zakresu trzech ostatnich lekcji. 

8. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do zapowiedzianej lekcji powtórzeniowej, 

kartkówki lub sprawdzianu. 

9. Za aktywny udział na lekcji uczeń otrzymuje „+”. 

10. Plusy odnotowywane są w dzienniku. 

11. Za  3 zgromadzone plusy uczeń otrzymuje ocenę  bardzo dobrą. 

12. Przez aktywność na lekcji rozumie się:   

- zgłaszanie się podczas lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi,   

- aktywną pracę w grupie, 

- rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, 

13. Minimalna wymagana liczba ocen w semestrze wynosi 3. 

14. Sprawdziany są obowiązkowe. 

15. Sprawdziany są  zapowiedziane i wpisane do dziennika elektronicznego z 

tygodniowym wyprzedzeniem. 

16. Sprawdzian obejmuje materiał szerszy niż z trzech ostatnich lekcji oraz poprzedzony 

jest powtórzeniem materiału. 

17. Uczeń nieobecny na sprawdzianie powinien go napisać w terminie ustalonym z 

nauczycielem. 

18. Sprawdzian można poprawić tylko raz. 

19. Kartkówka może obejmować zakres materiału do 3 jednostek lekcyjnych. 

20. Kartkówka nie musi być zapowiadana. 

21. Kartkówki nie podlegają poprawie. 

22. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym zapisuje 

tematy lekcji z datami, notatki z lekcji, prace domowe. 

23. Zeszyt jest oceniany co najmniej raz w roku.



 

     II.  Wymagania edukacyjne:      

Wymagania na poszczególne oceny 

konieczne 

(ocena dopuszczająca) 

podstawowe 

(ocena dostateczna) 

rozszerzające 

(ocena dobra) 

dopełniające 

(ocena bardzo dobra) 

wykraczające 

(ocena celująca) 

I. Azja 

Uczeń:  

• wskazuje na mapie położenie geogra-

ficzne Azji  
• wymienia formy ukształtowania po-

wierzchni Azji 
• wymienia strefy klimatyczne Azji  

na podstawie mapy klimatycznej  

• wymienia największe rzeki Azji 

• wymienia strefy aktywności sejsmicznej 

w Azji na podstawie mapy geologicznej  

• wyjaśnia znaczenie terminu wulkanizm 
• odczytuje z mapy nazwy największych 

wulkanów w Azji  

• wskazuje na mapie zasięg Ognistego 

Pierścienia Pacyfiku  

• wymienia czynniki przyrodnicze wpły-

wające na rozwój rolnictwa w Azji 
• wymienia główne uprawy w Azji  

na podstawie mapy gospodarczej  

• określa cechy położenia Japonii na pod-

stawie mapy ogólnogeograficznej  

• wymienia cechy środowiska przyrodni-

czego Japonii 
• wymienia główne uprawy w Japonii 

• określa cechy położenia Chin na podsta-

wie mapy ogólnogeograficznej  
• lokalizuje na mapie ośrodki przemysłu 

zaawansowanych technologii  

w Chinach 

Uczeń:  

• opisuje linię brzegową Azji na podsta-

wie mapy świata  

• charakteryzuje zróżnicowanie środowi-

ska geograficznego Azji 
• przedstawia kontrasty  

w ukształtowaniu powierzchni terenu 

Azji 

• omawia czynniki klimatyczne kształtu-

jące klimat Azji 
• omawia strefy roślinne Azji 

• omawia budowę wulkanu  

na podstawie ilustracji 

• wymienia typy wulkanów i podaje  

ich główne cechy 

• wskazuje na mapie obszary Azji  

o korzystnych i niekorzystnych warun-

kach do rozwoju rolnictwa  

• wymienia czołówkę państw azjatyckich 

w światowych zbiorach roślin upraw-

nych na podstawie infografiki  

• charakteryzuje ukształtowanie po-

wierzchni Japonii 
• omawia strukturę zatrudnienia  

w Japonii na podstawie analizy danych 

statystycznych  

• omawia warunki przyrodnicze rozwoju 

rolnictwa w Japonii 

Uczeń:  

• omawia budowę geologiczną Azji  

na podstawie mapy tematycznej  

• omawia cyrkulację monsunową i jej 

wpływ na klimat Azji 

• charakteryzuje kontrasty klimatyczne  

i roślinne w Azji na podstawie mapy te-

matycznej  

• omawia czynniki wpływające na układ 

sieci rzecznej w Azji 

• omawia płytową budowę litosfery  

na podstawie map tematycznych  

• wyjaśnia przyczyny występowania trzę-

sień ziemi i tsunami w Azji 

• opisuje przebieg trzęsienia ziemi 

• omawia warunki przyrodnicze  

i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa  

w Azji 

• opisuje ekstremalne zjawiska klima-

tyczne i ich skutki w Japonii opisuje 

skutki występowania tajfunów na ob-

szarze Japonii 
• omawia bariery utrudniające rozwój go-

spodarki Japonii 

• omawia znaczenie i rolę transportu  

w gospodarce Japonii 

• omawia cechy gospodarki Chin 

• analizuje wielkości PKB w Chinach na 

tle innych krajów świata na podstawie 

danych statystycznych  

Uczeń:  

• analizuje azjatyckie rekordy dotyczące 

rzeźby terenu, linii brzegowej  

i hydrosfery na podstawie infografiki  

• omawia powstawanie Himalajów  

i rowów oceanicznych 

• przedstawia sposoby zabezpieczania lu-

dzi przed skutkami trzęsień ziemi 

• omawia warunki klimatyczne w Azji 

wpływające na rytm uprawy ryżu 

• omawia znaczenie uprawy ryżu dla kra-

jów Azji Południowo-Wschodniej  

• wykazuje związek między budową geo-

logiczną a występowaniem wulkanów, 

trzęsień ziemi i tsunami  

w Japonii 
• analizuje źródła gospodarczego rozwoju 

Japonii 

• charakteryzuje cechy nowoczesnej go-

spodarki Japonii oraz rodzaje produkcji 

przemysłowej 
• uzasadnia, że gospodarka Japonii należy 

do najnowocześniejszych na świecie 

• przedstawia problemy demograficzne  

i społeczne Chin z uwzględnieniem 

przyrostu naturalnego na podstawie 

analizy danych statystycznych  

• omawia znaczenie nowoczesnych kolei 

w rozwoju gospodarczym Chin 

• omawia kontrasty etniczne, językowe  

i religijne w Indiach 

Uczeń:  

• wyjaśnia, dlaczego na wschodnich wy-

brzeżach Azji występuje wiele wulka-

nów 

• udowadnia słuszność stwierdzenia,  

że Azja to kontynent kontrastów geo-

graficznych 

• omawia wpływ budowy geologicznej  

na występowanie rowów tektonicz-

nych, wulkanów, trzęsień ziemi i tsu-

nami 

• ocenia skutki trzęsień ziemi dla obsza-

rów gęsto zaludnionych 

• wyjaśnia na podstawie mapy ogólno-

geograficznej i analizy danych staty-

stycznych, dlaczego grunty orne mają 

niewielki udział w strukturze użytkowa-

nia ziemi w Azji  

• wykazuje związki między cechami kli-

matu monsunowego a rytmem upraw i 

„kulturą ryżu” w Azji Południowo-

Wschodniej 

• ocenia znaczenie warunków przyrodni-

czych i czynników społeczno-kulturo-

wych w tworzeniu nowoczesnej gospo-

darki Japonii 
• omawia wpływ gospodarki Chin na go-

spodarkę światową 



• wymienia główne uprawy w Chinach  

i opisuje ich rozmieszczenie na podsta-

wie mapy gospodarczej  
• określa położenie geograficzne Indii 

• porównuje liczbę ludności Chin i Indii 

oraz odczytuje z wykresu ich prognozę 

• wymienia największe aglomeracje Indii 

i wskazuje je na mapie 

• wyjaśnia znaczenie terminu slamsy 
• wymienia główne rośliny uprawne  

w Indiach i wskazuje na mapie tema-

tycznej regiony ich występowania  
• wymienia surowce mineralne w Indiach 

i wskazuje na mapie regiony ich wystę-

powania  
• określa położenie geograficzne Bli-

skiego Wschodu 
• wymienia państwa leżące na Bliskim 

Wschodzie na podstawie mapy politycz-

nej  
• wskazuje na mapie miejsca konfliktów 

zbrojnych na Bliskim Wschodzie  

• przedstawia cechy rolnictwa Japonii na 

podstawie analizy danych statystycznych 

• określa różnorodność cech środowiska 

geograficznego Chin na podstawie 

mapy tematycznej  

• omawia czynniki przyrodnicze sprzyja-

jące osadnictwu w Chinach 

• przedstawia nierównomierne rozmiesz-

czenie ludności Chin na podstawie 

mapy gęstości zaludnienia  
• omawia główne kierunki produkcji rol-

nej w Chinach 

• omawia cechy środowiska geograficz-

nego Półwyspu Indyjskiego 

• podaje przyczyny powstawania slam-

sów w Indiach 

• omawia warunki uprawy roślin  

w Indiach na podstawie mapy tematycz-

nej  

• charakteryzuje indyjską Dolinę Krze-

mową 

• omawia cechy środowiska przyrodni-

czego Bliskiego Wschodu 

• omawia wielkość zasobów ropy nafto-

wej na świecie i na Bliskim Wschodzie 

na podstawie wykresu  

i mapy tematycznej  
• przedstawia cele organizacji OPEC 

• charakteryzuje tradycyjne rolnictwo  

i warunki rozwoju rolnictwa Chin 

• przedstawia problemy demograficzne 

Indii 

• omawia system kastowy w Indiach 

• przedstawia zróżnicowanie indyjskiej 

edukacji 

• analizuje strukturę zatrudnienia  

i strukturę PKB Indii na podstawie wy-

kresu  
• charakteryzuje przetwórstwo przemy-

słowe Indii 
• omawia zróżnicowanie religijne na Bli-

skim Wschodzie 

• omawia wpływ religii na życie muzuł-

manów 
• przedstawia znaczenie produkcji wyro-

bów z ropy naftowej w krajach Bliskiego 

Wschodu 

• charakteryzuje cechy gospodarki Indii  

i możliwości ich rozwoju 

• omawia znaczenie ropy naftowej  

w rozwoju ekonomicznym państw Bli-

skiego Wschodu 
• omawia źródła konfliktów zbrojnych  

i terroryzmu na Bliskim Wschodzie 

• opisuje główne problemy indyjskiego 

społeczeństwa oraz przedstawia ich 

przyczyny 

• analizuje skutki występowania konflik-

tów zbrojnych na Bliskim Wschodzie 

II. Afryka 



Uczeń:  

• określa położenie matematyczno- 

-geograficzne Afryki na podstawie mapy 

ogólnogeograficznej  

• wymienia strefy klimatyczne Afryki 

• wymienia największe rzeki i jeziora 

Afryki 

• wymienia czynniki przyrodnicze 

wpływające na rozwój rolnictwa  

w Afryce 
• wymienia główne uprawy w Afryce 

• wymienia surowce mineralne Afryki  

na podstawie mapy gospodarczej  

• wskazuje obszary występowa-

nia surowców mineralnych na terenie 

Afryki 

• wymienia atrakcyjne turystycz-

nie państwa Afryki 

• określa położenie geograficzne 

Etiopii  
• wyjaśnia różnicę między głodem  

a niedożywieniem 

• wymienia państwa w Afryce dotknięte 

głodem i niedożywieniem  

• określa położenie geograficzne Kenii 

• wymienia obiekty turystyczne na terenie 

Kenii 

Uczeń: 

• omawia cechy ukształtowania po-

wierzchni Afryki 
• wymienia cechy różnych typów klimatu 

w Afryce na podstawie klimatogramów  

• charakteryzuje sieć rzeczną i jeziora 

Afryki 

• omawia czynniki przyrodnicze  

i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa  

w Afryce 

• charakteryzuje znaczenie chowu zwie-

rząt w krajach Afryki 
• przedstawia zróżnicowanie PKB  

w różnych państwach Afryki na podsta-

wie analizy danych statystycznych  
• omawia przemysł wydobywczy w Afryce 

• wskazuje państwa w Afryce dotknięte 

problemem głodu i niedożywienia na 

podstawie mapy tematycznej  

• analizuje niedożywienie ludności  

w Afryce na podstawie wykresu  

• przedstawia ruch turystyczny Kenii na 

podstawie analizy danych statystycznych  

Uczeń: 

• omawia wpływ czynników klimatotwór-

czych na klimat Afryki 
• omawia rozmieszczenie opadów atmos-

ferycznych w Afryce na podstawie mapy 

klimatycznej  
• omawia udział rolnictwa w strukturze 

zatrudnienia w wybranych państwach 

Afryki na podstawie wykresu  

• omawia gospodarkę w strefie Sahelu 

• omawia cechy gospodarki krajów Afryki 

na podstawie analizy danych statystycz-

nych  
• przedstawia nowoczesne działy gospo-

darki Afryki 
• omawia rozwój i znaczenie usług  

w Afryce 

• omawia przyczyny niedożywienia ludno-

ści w Etiopii 
• opisuje zmiany w poziomie niedożywie-

nia ludności Etiopii 
• wymienia obiekty w Kenii wpisane na li-

stę dziedzictwa UNESCO  

• opisuje walory kulturowe Kenii na pod-

stawie wybranych źródeł informacji  

Uczeń: 

• omawia związek budowy geologicznej 

Afryki z powstawaniem rowów tekto-

nicznych 
• wyjaśnia cyrkulację powietrza w strefie 

międzyzwrotnikowej 

• omawia przyczyny procesu pustynnienia 

w strefie Sahelu 

• omawia typy rolnictwa w Afryce 

• przedstawia czynniki ograniczające roz-

wój gospodarki w Afryce 

• omawia skutki niedożywienia ludności  

w Etiopii 

• omawia bariery ograniczające rozwój tu-

rystyki w Afryce 

• omawia walory przyrodnicze Kenii wpły-

wające na rozwój turystyki 

Uczeń: 

• wyjaśnia istnienie strefowości klima-

tyczno-roślinno-glebowej  

w Afryce 

• wyjaśnia związki między warunkami 

przyrodniczymi a możliwościami gospo-

darowania w strefie Sahelu 
• ocenia skutki stosowania rolnictwa ża-

rowo-odłogowego i plantacyjnego  

w Afryce Zachodniej 

• przedstawia rolę chińskich inwestycji na 

kontynencie afrykańskim 

• przedstawia sposoby walki z głodem 

ludności Afryki na przykładzie Etiopii 

• określa związki między warunkami 

przyrodniczymi i kulturowymi  

a rozwojem turystyki na przykładzie Ke-

nii 

• przedstawia argumenty pomagające 

przełamywać stereotypy na temat 

Afryki 

III. Ameryka Północna i Ameryka Południowa 

Uczeń: 

• określa położenie geograficzne Ameryki 

• wymienia nazwy mórz i oceanów oble-

wających Amerykę Północną  

i Amerykę Południową 
• wymienia największe rzeki Ameryki  

i wskazuje je na mapie  

• wyjaśnia znaczenie terminów: tornado, 

cyklon tropikalny 
• wskazuje na mapie Aleję Tornad 

Uczeń:  

• wymienia nazwy państw leżących  

w Ameryce Północnej i Ameryce Połu-

dniowej 
• podaje główne cechy ukształtowania po-

wierzchni Ameryki 

• wymienia strefy klimatyczne Ameryki 

• omawia przyczyny powstawania tornad i 

cyklonów tropikalnych 

Uczeń: 

• charakteryzuje budowę geologiczną 

Ameryki 

• omawia czynniki klimatyczne 

wpływające na klimat Ameryki 

• porównuje strefy klimatyczne 

ze strefami roślinnymi w Ameryce 

• charakteryzuje wody po-

wierzchniowe Ameryki na podstawie 

mapy ogólnogeograficznej  

Uczeń: 

• wykazuje związek ukształtowania po-

wierzchni z budową geologiczną  

w Ameryce 
• omawia związek stref klimatycznych ze 

strefami roślinnymi w Ameryce 

• przedstawia skutki występowania tor-

nad i cyklonów tropikalnych  

w Ameryce 
• omawia ekologiczne następstwa wyle-

siania Amazonii 

Uczeń: 

• ustala prawidłowości w ukształtowaniu 

powierzchni Ameryki Północnej  

i Ameryki Południowej na podstawie 

map tematycznych  

• przedstawia sposoby ochrony przed 

nadchodzącym cyklonem na podstawie 

wybranych źródeł informacji  



• wymienia nazwy wybranych cyklonów 

tropikalnych w XXI wieku 

• określa położenie geograficzne Amazo-

nii 
• omawia florę i faunę lasów równiko-

wych 
• podaje liczbę ludności Ameryki Północ-

nej i Ameryki Południowej  

na podstawie wykresu  
• wymienia główne odmiany człowieka 

zamieszkujące Amerykę 

• wyjaśnia znaczenie terminów: urbaniza-

cja, wskaźnik urbanizacji, aglomeracja, 

megalopolis 
• wymienia obszary słabo i gęsto zalud-

nione w Ameryce Północnej  

i Ameryce Południowej i wskazuje je na 

mapie 
• wymienia największe miasta  

i aglomeracje Ameryki Północnej  

i Ameryki Południowej i wskazuje  

na mapie 

• przedstawia położenie geograficzne Ka-

nady na podstawie mapy ogólnogeogra-

ficznej  
• wymienia główne uprawy na terenie Ka-

nady  

• wskazuje zasięg występowania głów-

nych upraw w Kanadzie na mapie go-

spodarczej  
• określa położenie geograficzne Stanów 

Zjednoczonych 

• wyjaśnia znaczenie terminów: produkt 

światowy brutto, technopolia 
• wymienia główne działy przemysłu  

w Stanach Zjednoczonych 

• wymienia rodzaje usług wyspecjalizowa-

nych w Stanach Zjednoczonych 

• podaje główne rejony występowania cy-

klonów tropikalnych i kierunki ich prze-

mieszczania się 

• podaje cechy środowiska geograficznego 

Amazonii 

• omawia cechy klimatu Amazonii 

• podaje przyczyny zróżnicowania etnicz-

nego i kulturowego Ameryki 
• przedstawia czynniki wpływające na roz-

mieszczenie ludności w Ameryce Pół-

nocnej i Ameryce Południowej 

• analizuje liczbę ludności miejskiej  

w ogólnej liczbie ludności państw Ame-

ryki na podstawie mapy tematycznej  
• przedstawia cechy położenia geograficz-

nego Kanady na podstawie mapy ogól-

nogeograficznej  
• omawia ukształtowanie powierzchni Ka-

nady 

• przedstawia czynniki wpływające na kli-

mat Kanady 

• omawia strukturę użytkowania ziemi  

w Kanadzie na podstawie wykresu  

• opisuje cechy położenia geograficznego 

Stanów Zjednoczonych 

• wymienia czynniki wpływające na roz-

wój Doliny Krzemowej 
• omawia strukturę użytkowania ziemi  

w Stanach Zjednoczonych na podstawie 

wykresu  

• omawia mechanizm powstawa-

nia tornad i cyklonów tropikalnych 

• podaje przyczyny wysokich rocznych 

sum opadów atmosferycznych  

w Amazonii 

• opisuje piętrowość wilgotnych lasów 

równikowych w Amazonii 

• omawia wielkie migracje w historii zasie-

dlania Ameryki 

• omawia zmiany liczby ludności  

w Ameryce na przestrzeni lat  

na podstawie wykresu 

• omawia rozwój miast Ameryki  

na podstawie wybranych źródeł  

• podaje przykłady megalopolis  

w Ameryce i wskazuje je na mapie  

• podaje przyczyny powstawania slamsów 

w wielkich miastach na przykładzie 

Ameryki Południowej 

• przedstawia zasięg występowa-

nia lasów w Kanadzie na podstawie 

mapy tematycznej  

• przedstawia miejsce Kanady  

w światowym eksporcie wybranych pło-

dów rolnych na podstawie wykresu  

• omawia znaczenie przemysłu i 

jego kluczowe działy w Stanach Zjedno-

czonych 

• omawia cechy rolnictwa Sta-

nów Zjednoczonych 

• podaje kierunki gospodarczego wyko-

rzystania Amazonii 

• przedstawia sytuację rdzennej ludności 

w Ameryce 

• przedstawia negatywne skutki urbani-

zacji w Ameryce 
• określa cechy megalopolis w Ameryce 

Północnej 

• omawia czynniki wpływające na prze-

bieg północnej granicy upraw  

i lasów w Kanadzie 
• opisuje cechy gospodarstw wielkoob-

szarowych na terenie Kanady 
• charakteryzuje wybrane wskaźniki roz-

woju gospodarczego Stanów Zjedno-

czonych 
• omawia znaczenie usług wyspecjalizo-

wanych w gospodarce Stanów Zjedno-

czonych 
• omawia przyczyny marnowania żywno-

ści na przykładzie Stanów Zjednoczo-

nych 

• przedstawia działania człowieka mające 

na celu ochronę walorów przyrodni-

czych Amazonii 

• omawia skutki zanikania kultur pier-

wotnych na przykładzie Ameryki Pół-

nocnej i Ameryki Południowej 

• opisuje problemy ludności mieszkają-

cych w slamsach na podstawie materia-

łów źródłowych  

• wykazuje zależność między ukształto-

waniem powierzchni, cyrkulacją powie-

trza, odległością  

od morza, prądami morskimi  

a przebiegiem północnej granicy upraw 

i lasów w Kanadzie  

• omawia cechy charakterystyczne go-

spodarki Kanady z uwzględnieniem su-

rowców mineralnych, rozwoju przemy-

słu i handlu 

• ocenia wpływ przemysłu zaawansowa-

nych technologii na rozwój gospodarki 

Stanów Zjednoczonych 

• ocenia rolę Stanów Zjednoczonych  

w gospodarce światowej na podstawie 

analizy danych statystycznych  

IV. Australia i Oceania 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 



• określa położenie geograficzne Australii 

i Oceanii 

• wymienia największe pustynie Australii 

na podstawie mapy  

• wyjaśnia znaczenie terminu basen arte-

zyjski 
• wymienia endemity w Australii oraz na 

wyspach Oceanii  

• przedstawia liczbę ludności i 

gęstość zaludnienia w Australii na pod-

stawie mapy tematycznej i analizy da-

nych statystycznych  
• wymienia największe miasta Australii 

oraz wskazuje je na mapie 

• charakteryzuje środowisko przyrodnicze 

Australii i Oceanii 

• charakteryzuje ukształtowanie po-

wierzchni Australii 
• wymienia strefy klimatyczne w Australii 

• charakteryzuje wody powierzchniowe 

Australii 

• omawia czynniki przyrodnicze wpływa-

jące na rozmieszczenie ludności w Au-

stralii 
• omawia występowanie surowców mine-

ralnych w Australii na podstawie mapy 

tematycznej  

• wymienia cechy charakterystyczne po-

szczególnych typów klimatu  

w Australii na podstawie klimatogra-

mów  

• omawia strefowość roślinną w 

Australii na podstawie mapy tematycz-

nej  

• omawia bariery utrudniające 

zamieszkanie Australii 
• charakteryzuje rdzennych mieszkańców 

Australii 

• omawia cechy rolnictwa Australii na tle 

warunków przyrodniczych 

• przedstawia znaczenie turystyki  

w rozwoju gospodarki Australii i Oceanii 

• wyjaśnia wpływ położenia Australii  

na klimat 

• omawia zasoby wód artezyjskich i ich 

rolę w gospodarce Australii 

• wyjaśnia, dlaczego Australia 

jest atrakcyjna dla imigrantów 

• omawia znaczenie przetwór-

stwa przemysłowego i przemysłu zaa-

wansowanych technologii w rozwoju Au-

stralii 

• wykazuje zależność między klimatem  

a zasobami wód powierzchniowych  

w Australii 

• wykazuje zależność pomiędzy rozmiesz-

czeniem ludności a warunkami natural-

nymi występującymi w Australii 

• określa główne cechy gospo-

darki Australii na tle warunków przyrod-

niczych 

V. Obszary okołobiegunowe 

Uczeń: 

• określa położenie geograficzne obsza-

rów okołobiegunowych 
• wyjaśnia znaczenie terminów: góra lo-

dowa, pak lodowy, lądolód, lodowce 

szelfowe, nunataki 
• wymienia gatunki roślin i zwierząt  

na obszarach Arktyki i Antarktyki 

• wymienia surowce mineralne  

na obszarach Arktyki i Antarktyki 

• wskazuje na mapie Antarktydy położe-

nie polskiej stacji badawczej Henryka 

Arctowskiego 

Uczeń: 

• wymienia cechy środowiska przyrodni-

czego obszarów okołobiegunowych 
• charakteryzuje klimat Arktyki  

i Antarktyki 

• wymienia zagrożenia środowiska przy-

rodniczego obszarów polarnych 

Uczeń: 

• opisuje zjawisko dnia polarnego i nocy 

polarnej na obszarach okołobieguno-

wych 
• charakteryzuje ludy zamieszkujące Ark-

tykę oraz warunki ich życia 

• opisuje warunki życia w polarnej stacji 

badawczej 

Uczeń: 

• porównuje środowisko przyrodnicze 

Arktyki i Antarktyki  

• wyjaśnia, dlaczego Antarktyda jest naj-

większą pustynią lodową 

• prezentuje osiągnięcia polskich badaczy 

obszarów okołobiegunowych 

• wyjaśnia status prawny Antarktydy 

Uczeń: 

• omawia zmiany w środowisku przyrod-

niczym obszarów polarnych 

• charakteryzuje cele oraz zakres badań 

prowadzonych w Arktyce  

i w Antarktyce na podstawie na podsta-

wie dostępnych źródeł  

• omawia wkład Polaków w badania ob-

szarów polarnych na podstawie dostęp-

nych źródeł  

 

 


